
Referat af generalforsamling i GF Skive og Omegn den 4-04-2017: 

     (66 fremmødte inkl. best.) 

1. Valg af dirigent     

Svenning Futtrup blev valgt.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

2016 har været et travlt år. Der har været over 23.000 telefonsamtaler og der 

har været over 3.800 besøg på kontoret.  

Porteføljen er vokset med næsten 1,5 mio. kr.  

Klubben har deltaget i forskellige messer. 

Der er lavet samarbejdsaftaler med flere andre virksomheder og foreninger. 

Der er blevet mulighed for at tegne kæledyrsforsikring og der er sket en 

modernisering af forsikring til nedlagt landbrug samt en bedre 

børneulykkesforsikring. 

GF Skive er kommet på Facebook og der er lavet en App. 

Der er ca. 4.000 medlemmer af klubben. 

Der arbejdes med en øget digitalisering. Nye forsikringstilbud sendes på mail. 

Den personlige betjening fastholdes. 

Der foreslås ændring af vedtægterne ændres så indkaldelse til 

generalforsamling kan ske på hjemmeside og ved annoncering i dagspresse og 

ved mail. Der er dog mulighed for stadig at få brev, hvis man ønsker det. 

Der har været 937 skader i 2016.  

Præmieindtægt på kr. 18,8 mio. Overskud på kr. 1,9 mio.  

Skadesreserver på kr. 2,8 mio. 

Autohjælpsordning for 2018: 0-2 år kr. 110, 3-5 år kr. 210, over 5 år kr. 310 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Godkendelse af revideret regnskab 

Årets resultat: 451.133,- 

Aktiver i alt: ca. 9,3 mio. kr.  

Egenkapital: ca. 7,2 mio. kr.  

Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. 



4. Indkomne forslag 

Ændring af vedtægter: 

§ 8: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle 

generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal 

indeholde dagsorden for generalforsamlingen og en angivelse af de forslag, 

der skal behandles. Indkaldelsen til generalforsamling vil ske via klubbens 

hjemmeside, www.gf-skive.dk samt hvor det er muligt på e-mail, hvor 

dagsorden og de fuldstændige forslag vil blive gjort tilgængelige. Samtidig 

med indkaldelsen fremlægges på klubbens kontor de fuldstændige forslag, 

der skal behandles, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling tillige 

den af bestyrelse og forretningsfører underskrevne årsrapport med 

revisionens påtegning. Klubben kan tillige vælge at annoncere 

generalforsamlingen i et lokalt medie. 

 

§ 5 og § 18: GF Medlemskabet a/s ændres til GF Forsikring a/s 

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev uændret kr. 40,- pr. medlem. 

Kontingentet blev enstemmigt godkendt. 

 

Budget for 2017: Omsætning: ca.kr. 3,9 mio. Årets resultat: kr.-91.000 før 

renter og afskrivning. 

Det blev oplyst at budgettet indeholder et samlet bestyrelseshonorar på kr. 

90.000.  

Budgettet blev taget til efterretning. 

 

6. Valg 

a) Bestyrelsen:  Bent Dyrberg og Lars Yde 

b) Bestyrelsessuppleanter: Kim Jepsen og Bo Bilde Heilskov 

 

7. Revisor  

BDO blev genvalgt. 

 



8. Eventuelt 

GF Odense har 50 års jubilæum. Derfor serveres der lagkage med GF logo. 

 

Godkendt, den 04-04-17  

 

Svenning Futtrup 

Dirigent 


